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 ו' תשרי תשפ"ב, 2021ספטמבר  12
 

 לכבוד

 ד"ר אביחי מנדלבליט לב-עמר בר
 היועץ המשפטי לממשלה השר לביטחון פנים

 ממשלת ישראל ממשלת ישראל
 ירושלים ירושלים

 

 שלום רב,

את סוגיית המינויים וניגוד העניינים בשירות בתי חון דרישה לב הנדון:

 במסגרת ועדת הבדיקה הממשלתיתהסוהר 

בבקשה אליכם מתכבדים לפנות  ו"(, הרינהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "

המינויים וניגודי העניינים בשירות בתי להוסיף ולבחון בוועדת הבדיקה הממשלתית שתקום גם את נושא 

 הסוהר, והכל כפי שיפורט להלן:

ועדת בדיקה ממשלתית כוונתו להקים על  לב,-ודיע השר לביטחון הפנים, מר עמר ברה 9.9.2021ביום  .1

ים שאפשרו את אירוע הימלטות האסירים לבדיקת הכשל "(,הוועדה)להלן: " בראשות שופט בדימוס

  2021.1לספטמבר  6-, הוניים מכלא "גלבוע" בליל יום שניהביטח

. אנו סבורים כי מדובר בכשל מתגלגל בלבד לעמדת התנועה אין די בחקירת רצף אירועי הבריחה .2

אפקטיבית תהא שהוועדה אנו סבורים כי כדי בהתערבות הפוליטית בארגון השב"ס. בהתאם,  שתחילתו

 2ו"בעלת שיניים" יש להרחיב אף סמכויותיה, כפי שהממשלה מוסמכת לעשות על פי דין.

 כתב במסגרת לכשתוקם עדהוומטרותיה של הו תפקידיה את להרחיב נדרשכן, אנו סבורים כי  על .3

, אף לבחינת סוגיית המינויים הפוליטיים וניגודי העניינים של בכירים בשירות בתי הסוהר ,מינויה

 כפי שפורסם בתקשורת בימים האחרונים, כמפורט להלן. 

גונדר קטי פרי, -בתי הסוהר, רב נציבתשל הסדר ניגוד העניינים בתקשורת כי ב ורסםפ 9.9.2021ביום  .4

מחזיק במניות בחברת "אהוד מאיר פרי , נעדרה העובדה כי אחיה של 31.12.2020שנחתם ביום 

ביצעה עוד פורסם, כי אותה חברה  3עם שירות בתי הסוהר. ענפיםשאיבות", אשר לה קשרים עסקיים 

עבודות שהוגדרו כ"שירותי שאיבת ביוב וניקוז ביחידות שב"ס", בעלות כוללת של  2016-ו 2015בשנים 

באותה תקופה היתה פרי ראש מינהל משאבי אנוש בשירות, ולאחר מיותר לציין, כי אלף שקלים.  859

 . ת מפקד מחוז מרכזמכן סגני

לדרגת סג"ד ושובצה  ה של פריאחות חודשים לאחר החתימה על ההסדר קודמה 4-כי כ נחשףבנוסף,  .5

                                                            
 חדשות -כאן לב החליט להקים ועדת בדיקה ממשלתית" -משה שטיינמץ ואורלי אלקלעי "בריחת האסירים: השר בר 1
(9.9.2021) ;https://www.kan.org.il/item/?itemId=112864 . 
 . 2001-א)א( לחוק הממשלה, התשס"א8ס'  2
 .https://bit.ly/3np7GhD  (:178, 9.20219.)טוויטר ( @hkim14050017חנה קים ) 3
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 4.השתתפה פרי בוקידומים , במסגרת דיון ראש ענף הקליטה והשיבוץ במחלקת האסירבתפקיד 

בעבר, בעת כהונתה התערבה  נציבת בתי הסוהרפורסם בתקשורת כי  10.9.2021ביום יתר על כן,  .6

את תנאי  ולשם שיפור שיבוץ שני אחיה לריצוי מאסריהם בכלא גלבועלשם בכירים בשירות, בתפקידים 

מפקדת המינהלת להרחבת שטח המחיה פרי ם של אחיה, הייתה יהיצויין כי בעת ריצוי מאסר 5כליאתם.

, וכל זאת בטרם חתמה על הסדר למניעת של אסירים, ולאחר מכן מפקדת המחוז הדרומי של השירות

 עניינים. ניגוד 

גונדר ערן נהון, לפני -י היועץ המשפטי לשירות בתי הסוהר, תתמינונציין כי אף  ,בהקשר לדברים אלה .7

חודשים ספורים בידי השר לביטחון פנים דאז אמיר אוחנה, נעשה באופן שמעורר סימני שאלה קשים 

שימש דאז כיועצו הון, שנלגבי תקינותו, ונראה כי היה נגוע בשיקולים זרים ובניגוד עניינים חמור. 

בחופזה, . המינוי בוצע לתפקיד וניסיון בייעוץ משפטי כישורים מתאימיםהאישי של השר דאז, היה חסר 

כהונת ממשלת מעבר, וזאת לאחר שהיועץ תמך בפומבי תחת השבעת ממשלה וחילופי שרים, ערב 

 6בעמדת השר, שנפסלה בהמשך בבג"ץ, ביחס לחיסון אסירים.

בארגון שירות בתי  תקינות מינהלית-אנו סבורים כי מכל האמור לעיל עולה חשש משמעותי לאיאם כן,  .8

 סמכויות מינוי תוך שקילת שיקולים זריםלהפעלת קבלת החלטות תחת ניגוד עניינים ולואף , הסוהר

, ובייחוד רשות שלטוניתיז בחומרתם של פגמים אלו בפעילות . קשה להפרשל העומדת בראשו

 . ליקויים מערכתיים ושיטתייםקיומם של לשמעורר חשש אחד, באופן ארגון ם בבהצטברות

פוגעים באינטרס הציבורי, בעקרון השוויון ופגמים אלה חותרים תחת מקצועיות המינהל, הנה כי כן,  .9

ולעקור מן השורש, ואנו לעומק כזו יש לחקור מינהלית ובאמון הציבור בשירות הציבורי. תרבות 

 .להשקפתנו זואתם שותפים ם כי סמוכים ובטוחי

 הוועדהלאישור הממשלה את מטרות ותפקידי שיובא אנו מבקשים להרחיב בכתב המינוי אשר על כן,  .10

כך שתבחן אף את סוגיית ניגודי העניינים בשירות בתי הסוהר בכלל, ואת העניינים המצוינים במכתב 

 סמכויות אף להרחיב ישכאמור, לטעמנו, כדי למלא את תפקידה באופן אפקטיבי, , כן כמו. זה בפרט

 7.דין פי על לעשות מוסמכת שהממשלה כפי, הוועדה

 המהירה. לתשובתכם נודהלאור החשיבות הציבורית הרבה בעניין זה,  .11

                                                            
 .https://bit.ly/3txCxcZ( 8:56, 10.9.2021)טוויטר ( @hkim14050017חנה קים ) 4
משפט  -הארץ יהושע )ג'וש( בריינר "גורמים בשב"ס: קטי פרי עסקה בשיבוץ אחיה בכלא גלבוע כשהיתה בכירה בארגון"  5

 . https://www.haaretz.co.il/news/law/1.10197859 (10.9.2021) ופלילים
 חדשות -מרקר -דהאלי ""הוא שלנו. איש ליכוד": הקשר הנשכח בין יועץ נתניהו לבעלה של נציבת שב"ס" -אבי בר 6
(12.9.2021) 1.10200859-https://www.themarker.com/news/.premium . 
 . 2001-א)א( לחוק הממשלה, התשס"א8ס'  7

 
 
 , עו"דהידי נגב

 מחלקת מדיניות וחקיקהמנהל 

 
 

 נתאי סוויד
 רכז מחלקת מדיניות וחקיקה
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